Propostes per a Escoles

Concerteu la vostra visita amb una antelació mínima
de 15 dies.












Descripció del producte: visita als diferents espais oberts al públic, el
Museu Comarcal de Berga, l’Espai de Ciències Naturals, la Casa de la
Patum i Collecció del Circ Josep Vinyes.
Temàtica: Art, Circ, Geologia, Fauna i Festes
Nivell Educatiu: Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat.
Nombre mínim d’alumnes: 10
Nombre Màxim 25
Durada de l’Activitat : 3 hores
L’activitat disposa de dossier pedagògic
Preu: 30 euros per grup. Grups a partir de 10 alumnes
Possibilitat de fer la visita als quatre espais per separat o bé
combinant-los segons necessitat del grup



l’itinerari guiat que us proposem
ressegueix el plaent camí de ronda de Queralt i centra el seu
interès en la descoberta del patrimoni natural d’un espai únic .
L’activitat compta amb un guia especialitzat



Temàtica: biologia, botànica i geologia i descoberta de l’entorn



Nivell Educatiu: Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat.



Nombre mínim d’alumnes: 10



Nombre Màxim 25-30 alumnes



Durada de l’Activitat: 2 hores



L’Àrea compta amb diferents fonts ideals per a dinar o , berenar: la
font del Guiu, la font Negra , la font del Bou.



Possibilitat de fer l’interior del Santuari



Preu: 60 euros per grup. Grups a partir de 10 alumnes



Recomanacions: portar calçat còmode



Descripció

del

producte:



Descripció del producte: ruta per conèixer el passat medieval a



través de l'evolució urbanística de la ciutat, des dels seus orígens
fins al segle XIV i podreu comprovar al mateix temps com vivien
els nostres avantpassats.
L’activitat compta amb un guia especialitzat



Temàtica: història medieval i art.



Nivell Educatiu: Primària, Secundària i Batxillerat.



Nombre mínim d’alumnes: 10



Nombre Màxim 40



Durada de l’Activitat: 2 hores



Preu: 60 euros per grup. Grups a partir de 10 alumnes










Descripció del producte: ruta guiada urbana per tal de descobrir el

passat carlí de la ciutat. El recorregut pretén ser un testimoni les
tres guerres carlines, visitant els llocs més emblemàtics dels
episodis carlistes del segle XIX.
L’activitat compta amb un guia especialitzat
Temàtica: Història: guerres del segle XIX,, i Art.
Nivell Educatiu: Primària, Secundària i Batxillerat.
Nombre mínim d’alumnes: 10
Nombre Màxim : Entre 20 i 30 alumnes
Durada de l’Activitat: 2 hores
Preu: 60 euros per grup. Grups a partir de 10 alumnes



Descripció del Producte:Visita genèrica bàsicament al barri vell de Berga



destacant les places, edificis, esglésies i com la ciutat ha anat
evolucionant al llarg de la història.
L’activitat compta amb un guia especialitzat











Temàtica: història i art.
Nivell Educatiu: Primària, Secundària i Batxillerat.
Nombre mínim d’alumnes: 10
Nombre Màxim : entre 20 i 30 alumnes
Durada de l’Activitat: 2 hores. Si es complementa amb els Museus cal
sumar-hi una hora més
Possibilitat de complementar la visita entrant al Museu Comarcal i a la
Casa de la Patum.
Preu: 60 euros per grup. Grups a partir de 10 alumnes.



Descripció del Producte: Visita a l’ermita romànica de Sant Pere de



Madrona.
L’activitat compta amb un guia especialitzat



Temàtica: Història i art .



Nivell Educatiu: Primària, Secundària i Batxillerat.



Nombre mínim d’alumnes: 10



Nombre Màxim : entre 20 i 30 alumnes



Durada de l’Activitat: 1 hora i mitja .



Preu: 60 euros per grup. Grups a partir de 10 alumnes.



Descripció del Producte: expliqueu-nos
nos les vostres necessitats i us
proposarem una ruta o visita guiada .



L’activitat compta amb un guia especialitzat



Temàtica: a escollir



Nivell Educatiu: a escollir



Nombre mínim d’alumnes: 10



Nombre Màxim : entre 20 i 30 alumnes



Durada de l’Activitat: 2 hores.



Preu: 60 euros per grup. Grups a partir de 10 alumnes.

